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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  408/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 16/28-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 49ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος Οµίλου Αντισφαίρισης Καλαµάτας σχετικού µε τη συντήρηση – αξιοποίηση του 
συγκροτήµατος στη ∆υτική Παραλία. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. 6/26-6-2006  έγγραφο 
του Οµίλου Αντισφαίρισης Καλαµάτας, το οποίο έχει ως εξής: 
 
Αγαπητοί Κύριοι 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου µας µετά από είκοσι έτη λειτουργίας πιστεύουµε ότι είναι 
γνωστές και έχουν ξεπεράσει τα όρια όχι µόνο της Καλαµάτας και του Νοµού αλλά και της 
Χώρας µας. 
 
∆ιατηρούµε τµήµα Αντισφαίρισης που ανήκει στη Α Εθνική Κατηγορία και τµήµα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης που ανήκει στην Β΄ Εθνική Κατηγορία µε πολλές ελπίδες ανόδου στην Α΄ εθνική  
κατηγορία. 
 
Έχουµε επίσης τµήµατα που αθλούνται 150 περίπου αθλητές ως επίσης και τµήµατα ενηλίκων 
υπό την καθοδήγηση τεσσάρων προπονητών. 
 
Παγκόσµιο πρωτάθληµα [12] – Πανελλήνια πρωταθλήµατα -  Ενωσιακά – και Πανελλήνια 
πρωταθλήµατα Υγειονοµικών έχουν διοργανωθεί από τον Όµιλό µας. 
 
Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως αποτέλεσµα την επιλογή του Προέδρου του Οµίλου στην 
∆ιοίκηση της Ε.Φ.Ο.Α. και την αναβάθµιση του ως Α΄ Αντιπροέδρου στην Οµοσπονδία. 
 
Βοηθήσαµε ποικιλοτρόπως στην κατασκευή του καινούργιου συγκροτήµατος στην ∆υτική 
Παραλία και πιστεύουµε ότι το έργο αυτό χρήζει συντήρησης και αξιοποίησης την οποία εµείς 
υποσχόµεθα να τηρήσουµε εφ΄ όσον η ∆ηµοτική Αρχή µας µεταφέρει την ανάλογη 
αρµοδιότητα µέσα από την οποία ο Όµιλος θα µπορεί να επιτελέσει χρήσιµο έργο για την 
Αντισφαίριση και την κοινωνία της Καλαµάτας. 
 

Για τον Ο.Α.Κ. 
Ο Πρόεδρος Κ. ΜΑΚΡΗΣ 

6932755006 
 
Υ.Γ. Η αίτηση κατατίθεται τώρα γιατί θα πρέπει να ξεκινήσει µια σειρά έργων για την φιλοξενία 
του Πανελλαδικού Πρωταθλήµατος Junior, όπου θα λάβουν µέρος 500 περίπου αθλητές κατά 
το χρονικό διάστηµα 29/7-05/8/06. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Οι απαιτήσεις αυξάνονται ιδιαίτερα µετά την εφαρµογή του Ν. 2880/01. Τα 
χρήµατα δεν επαρκούν για την συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων. 

Χρειάζεται µείωση λειτουργικών εξόδων που θα επιτευχθεί 1) από ενοικίαση των 
εγκαταστάσεων, 2) από διαφηµίσεις και 3) από παραχώρηση της χρήσης.  
 
 
 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ο Αθλητικός Φορέας είναι κύριος των εγκαταστάσεων. Να δούµε την 
απόφαση γιατί τα γήπεδα τέννις είναι έξω. 

Ποια γήπεδα θα έχουν οι δηµότες; 
 

 
∆εν παραχωρεί ο Αθλητικός Φορέας αλλά ο ∆ήµος Καλαµάτας. 
 

 
(Πρόεδρος Οµίλου Αντισφαίρισης): 
Όλα τα γήπεδα θα τα έχουν οι δηµότες. 

 
 
Είµαστε υπέρ του µαζικού αθλητισµού. Τη δαπάνη συντήρησης να την αναλάβει ο 
∆ήµος Καλαµάτας. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα και τις διατάξεις του άρθρου 247 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95) σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 810 – 821 του Αστικού Κώδικα, µειοψηφούντος του 
κ. ∆ιασάκου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 

I. Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση, στον Όµιλο Αντισφαίρισης Καλαµάτας, της 
χρήσης του συγκροτήµατος (τέσσερα γήπεδα τένις) στη ∆υτική Παραλία, 
δεδοµένου ότι ο παραπάνω όµιλος ασκεί αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα 
που είναι κοινωφελής και προάγει τα τοπικά συµφέροντα, µε τους πιο κάτω 
βασικούς όρους: 

1. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια, αρχής γενοµένης 
από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης χρησιδανείου. 

2. Οι δαπάνες λειτουργίας, καθαριότητας, συντήρησης και φύλαξης του 
συγκροτήµατος θα βαρύνουν τον  Όµιλο Αντισφαίρισης Καλαµάτας. 

3. Για οποιαδήποτε παρέµβαση (τροποποίηση ή συµπλήρωση) επί των 
παραχωρούµενων εγκαταστάσεων απαιτείται προηγούµενη έγκριση του 
∆ήµου Καλαµάτας. 

4. Εκ των τεσσάρων γηπέδων τένις, το µονό γήπεδο θα δίνεται προς χρήση στο 
κοινό της πόλης που δεν είναι ενταγµένο στο δυναµικό του Οµίλου, σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα που θα καταρτίζει ο Αθλητικός Φορέας και µόνο κατά το 
χρόνο που δεν θα χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό θα µπορεί να το 
χρησιµοποιεί ο Όµιλος Αντισφαίρισης Καλαµάτας. 

 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΚΡΗΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  18. Μπάκας Ιωάννης  
  19. Μπαστακός Παναγιώτης 
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σπίνος Γεώργιος 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 13 Νοεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


